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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu

mengakaji terlebih dahulu  mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris

sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

(tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan

kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,

karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya

dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih

terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk



16

memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan

beberapa pedoman sebagai berikut:

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun

implicit

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan

yang bersifat intra organisasi.

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin

digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan

ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih

khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang

debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi

Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan
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dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang,

ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

2.2 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional,

regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan

gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi

awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan

dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini

dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone

sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya

adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik

merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana
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kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip

Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentuguna memecahkan masalah-

masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan

yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Kebijakan sebagai suatu tujuan atau serangkaian prinsip tindakan yang

dilakukan oleh suatu pemerintah pada priode tertentu dalam hubungan suatu subjek

atau tanggapan pada suatu permasalahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

dalam surat An-Nisa’ Ayat 59 yang berbunyi.















Artinya: Hai orang-orang yang berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasull (Nya),

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendaat tentang
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sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasull

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-Nisa:59).

Surat An-Nisa di atas menjelaskan bahwasaannya kita harus mentaati Allah

SWT dan mentaati Rasullnya (Muhammad SAW) Serta taat kepada pemimpin di

Negara ini. Adapun kaitannya penelitian ini dengan ayat diatas, yaitu dimana

Peraturan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan

pemimin tertinggi di Kabupaten Kepuluan Meranti. Artinya segala arahan serta

kebijakannya harus dijalankan oleh masyarakatnya, dengan catatan segala kebijakan

yang diambil tidak menyalahi Al-Qur’an dan sunah akan tetapi ketika kebijakan yang

diambil pemimpin tersebut menyalahi Al-Qur’an dan sunnah maka jangan diikuti

atau ditaati.

2.3 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti

pelaksanaan atau penerapan.Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster

merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to

provide the means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu); to give practical offect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan

sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan
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dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:

64)

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58), implementasi

kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memepengaruhinya.

Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena

yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga ini adalah

lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik

atau kekuasaan.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008:57),

mengatakan bahwa implementasi adalah proses menstraformasikan suatu rencana ke

dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong,

2008:57) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya

sumberdaya manusiamenggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sarana strategi.

Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik

SDM, SDA, dan lainya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin

dicapai.

Gordon (dalam Harbani Pasolong, 2008:57) memberikan definisi bahwa

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada ralisasi

program. Kemudian diperjelas dengan pendapat Tangkilisan, (2008:17) adalah

merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan
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sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang

penting di dalam kebijakan publik.

2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi

proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan

pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan

publik.Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan

urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn

sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut.

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda

publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat

masuk dalam agenda kebijakan.Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke

agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu

masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan

menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan

tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan
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Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options)

yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan

masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur

lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika

program tersebut tidak di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap

implementasi iniberbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors),

namun beberapa yang lain munkin akan ditentangoleh para pelaksana.
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e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar

untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah

mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.5 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan

publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.Ciri-ciri kebijakan

publik antara lain:

a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari

pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu

tindakan yang direncanakan.

b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang

dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan

yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
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c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah

dalam bidang tertentu.

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatife,

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

bertindak atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah

dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.6 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut

pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-

25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural Kebijakan substantif yaitu

kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif

tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang

berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok

masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang

mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara

berbagai kelompok dalam masyarakat.
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c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah

kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada

kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang

memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang

privat (privat goods)Kebijakan public goods adalah kebijakan yang

mengaturpemberian barang atau pelayanan publik.Sedangkan, kebijakanprivat

goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barangatau pelayanan

untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27)

mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan

publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kitadapat memerinci

kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (policy demandYaitu tuntutan atau desakan yang diajukan

pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik

swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk

melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan

pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan

umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil

tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam

masyarakat.
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b. Keputusan kebijakan (policy decisions) Adalah keputusan yang dibuat oleh

para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap

pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan

keputusan untuk menciptakan statua (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-

ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (policy statements) Ialah pernyataan resmi atau

penjelasan mengenai kebijakan public tertentu. Misalnya; ketetapan MPR,

Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan

ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan

pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (policy outputs) Merupakan wujud dari kebijakan publik

yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang

senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam

keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini

menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat atau dampak

yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang

tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya

tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang

ada dalam masyarakat.

2.7 Pengertian Pemerintah Daerah
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti

yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini

adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas desentralisasi dan unsure penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur,

Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta

mengevaluasi kebijakandan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1).

Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari

itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah atau

lokal.

2.8 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu kewenangan

pemerintah daerah yaitu meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
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c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana;

e. Penanganan bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan pendidikan;

g. Penanggulangan masalah sosial;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. Pengendalian lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertahanan;

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

Perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36). ”Melihat konteks di atas

kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah komleks, karena mempunyai

wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam

bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system

pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil,

dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu

daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang
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memiliki kinerja baik danprofesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang

dikelolanya.

2.9 Pelayanan Publik

Pelayanan public menurut sinambela (dalam Harbani Paslong, 2008:128)

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam sekumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.

Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolng, 2008:128) mengatakan bahwa

pelayanan public adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut

didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dan serta produk pelayanan yang

dihasilkan, yaitu:

1. Pelayanan administrative

2. Pelayanan barang

3. Pelayanan jasa

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan

keberhasilan, (Boedino, 2003:11)

Dalam mengukur kinerja pelayanan public instansi pemerintah agar diketahui

tingkat kinerja pelayanan publiknya dapat dilakukan dengan banyak ukuran. Seperti
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yang dikemukakan oleh Carson dan Schwarz (dalam Harbani Pasolng, 2008: 143).

Ukuran yang komperhensif untuk servquel sector public tersebut sebagai berikut:

1. Convenience (kemudahan) yaitu ukuran tingkat dimana pelayanan

pemerintah adalah mudah diperoleh dan didapat masyarakat.

2. Security (keamanan) yaitu ukuran tingkat pelayanan yang telah disediakan

membuat masyarakat merasa aman dan yakin ketika mereka

menerimanya.

3. Reliability (keandalan) yaitu menilai tingkat dimana pelayanan pemerintah

disediakan secara benar dan tepat waktu.

4. Personal anttention (perhatian kepada orang) yaitu ukuran tingkat dimana

aparat pelayanan menyediakan informasi kepada masyarakat dan bekerja

dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

5. Problem solving approach (pendekatan pemecahan masalah),

6. Faireness ( keadilan) yaitu ukuran tingkat dimana masyarakat percaya

bahwa pemerintah diperlakukan sama untuk semua orang.

7. Fiscal responsibility (tanggung jawab keuangan) yaitu ukuran tingkat

dimana masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah menyediakan

pelayanan sebagaimana mestinya yang menggunakan uang secara

bertanggung jawab.

8. Citizen influence (pengaruh masyarakat) yaitu ukuran dimana masyarakat

percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang

mereka terima dari pemerintah daerah.
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Apa yang telah dikemukakan diatas adalah semuanya untuk mendapatkan

pemahaman bahwa kualitas pelayanan, baik organisasi privat maupun birokrasi

public masing-masing tentu mempunyai ukuran-ukuran tersendiri dalam upaya

memberikan pelayanan yang maksimal. Organisasi public dalam memberikan

pelayanan kepada public juga berusaha untuk memenuhi keinginan atau kepuasan

warga atau masyarakat. Akan tetapi tidak hanya itu, organisasi public mempunyai

ukuran yang tentu sedikit berbeda dengan organisasi privat, misalnya fairness

(keadilan). Organisasi public seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada

semua orang, tetapi organisasi privat dapat memberikan keistimewaan atau perbedaan

pelayanan kepada pelanggannya. Oleh karena itu menurut hemat penulis ukuran-

ukuran untuk menilai kinerja pelayanan public instansi pemerintah seharusnya

ditambah dengan dimensi yang mencerminkan eksistensi pelayanan yang diberikan

pemerintah kepada publik.

2.9.1 Pelayanan Konteks Islam

Pelayanan ialah proses melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang

terbaik kepada pelanggan/konsumen dengan cara dimudahkan agar mereka percaya

dan tidak mengalami kebingungan dan keragu-raguan. Dituliskan juga dalam Surat

Al-Hujarat Ayat:15.
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Artinya:  Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya

(beriman) kepada Allah dan Rasull-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu

dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan

Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar (QS Al-Hujarat:15).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman ialah

orang-orang percaya kepada Allah SWT dan Rasull-Nya, dan tidak ada keraguan

melakukan jihad dijalan Allah SWT, dalam konteks ini jihad tidak hanya diartikan

dengan berperang melawan orang-orang kuffar saja melainkan jihad yang paling

berat ialah jihad melawan hawa nafsu. Juga dalam konteks islam mencari

nafkah/bekerja dengan cara baik/halal merupakan suatu jihad, apalagi dengan niat

membantu/memberikan pelayanan kepada orang lain. Selanjutnya dalam surat An-

Nisa: 86 disebutkan bahwa:









Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa), sesungguhnya Allah

memperhitungkan segala sesuatu, (QS An-Nisa:86).
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Saat memberikan servis atau pelayanan kepada pelanggan yang sebaiknya

dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa menambah sebuah kebohongan didalamnya.

Kejujuran dan pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan membuat mereka merasa

nyaman itu akan membuat pelanggan senang dan mendapatkan pelayan yang

memuaskan. Kaitannya dalam penelitian ini adalah pihak pengusaha/pengguna jasa

pelabuhan, haruslah memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, dengan

senyuman serta memberikan rasa nyaman sehingga pengguna jasa pelabuhan

mendapat kepuasan atas pelayanan jasa tersebut.

2.10 Konsep Keuangan Daerah

Keungan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak-hak dan

kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005) .

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan

pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1). Pengertian keuangan daerah

tersebut lebih luas dari pada pengertian keuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun

2000 yang hanya beruang lingkup APBD. Sedangkan pengertian keuangan Daerah

menurut PP No. 58 Tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu

meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman.
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b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah.

d. Pengeluaran daerah.

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dan atau

kepentingan umum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan

keuangan daerah yaitu:

1. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Asas umum APBD

3. Asas umum Pelaksanaan APBD

4. Asas umum penatausahaan Keuangan Daerah.

2.11 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaituUndang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerahdiberikan

kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang

berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang

dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,

tentang perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasa

l6 dijelaskan pula, bahwa: “Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang

dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah,

dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena

perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan

oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di

setiap daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

sumber-sumber PendapatanAsli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.12 Retribusi Daerah
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Kebijkan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan

masyarakat dan aspek keadilan.Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukan

dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan

insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh

pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Pengertian retribusi secara umum

adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang

menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009, 616)

bahwa:“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutandaerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Keuangan

Daerah’ (2010: 25) mengatakan bahwa :“Retribusi daerah merupakan pungutan yang

dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang

tertentu yang disediakan pemerintah”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi

daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperolehsecara

langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa

atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Khusus pajak dan

retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000
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tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah, sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang

Retribusi Daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing daerah,

pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.12.1 keadilan retribusi dan pajak daerah

Menurut Musgrave (1989) arti penting keadilan terdapat pada kenyataan

bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah

yang mereke biayai sendiri, namun sampai saat ini tidak diperoleh kepastian apa yang

dimaksud dengan bagian yang layak. Biasanya orang menilai keadilan berdasarkan 2

asas keadilan yaitu:

a. Benefit principel

Dalam system perpajakan yang asli, dimana setiap wajib pajan dan retribusi

harus membayar sejalan (sesuai) dengan manfaat yang dinikmatinya dari

pemerintah. Pendekatan ini disebut revenue and expendi  tru approach.

b. Ability principel
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Dalam pendekatan ini menyarankan agar besar pajak dan retribusi tertuang

dibebankan kepada wajib pajak dan retribusi berdasarkan kemampuan

membayarnya.

Dasar kemampuan membayarnya tersebut menggunakan prinsip 2 asas

keadilan.

1. Prinsip rasa keadilan horizontal (horizontal equity) setiap wajib pajak

berdasarkan kemampuan membayar pajak yang sama harus

menyumbangkan jumlah yang sama. Prinsip rasa keadilan horizontal

merupakan prinsip berdasarkan undang-undang.

2. Prinsip rasa keadilan vertical (vertical equity) setiap wajib pajak dengan

kemampuan membayar pajak berbeda harus menyumbangkan jumlah yang

berbeda yang perbedaan kemampuaan membayar tersebut.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah

untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah menurut Sugianto (2008:52).

Pajak retribusi dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah SWT

dalam surat At-Taubah ayat:29.
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Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

diharamkan oleh Allah dan Rasull-Nya dan tidak beragama dengan agama

yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah:29).

Pajak/retribusi dalam islam disebut dengan jizyah yaitu pajak atau retribusi

per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam,

sebagai imbangan keamanan diri mereka. Jizyah adalah pungutan yang dapat

dipaksakan dimana dalam ayat diatas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar

jizyah. Sebagaimana pajak atau retribusi dapat dipaksakan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, jika pajak/retribusi dipungut secara islam bagi

yang enggan membayar pajak/retribusi dapat ditagih secara paksa, disita bahkan

boleh diperangi sehingga wajib pajak/retribusi tersebut tunduk terhadap aturan yang

berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU

Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri

pokok Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh daerah;

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang

langsung dapat ditunjuk;

3. Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau

mengeyam jasa yang disediakan daerah.
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Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut,dan

peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek retribusi;

2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan petizinan tertentu;

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif;

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi;

6. Wilayah pemungtan;

7. Tata cara pemungutan;

8. Sanksi administrasi;

9. Tata cara penagihan;

10. Tanggal mulai berlakunya.

Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

menyatakan bahwa Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan

ketertiban arus lalu lintaskapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan

keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong

perekonomian nasional dandaerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2.13 Retribusi Keplabuhanan

Objek Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2

huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan

pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerinyah daerah (dalam Perda
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No. 13 tahun 2012). Ada bebepara pengertian dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun

2013 tentang Jasa Usaha yang perlu dijelaskan maksud dari peraturan daerah tersebut

diantaranya:

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

e. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

f. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti.

g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.



43

i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

j. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

k. Pelelangan atau Penjualan Umum (open bare verkopingen) adalah

penjualanbarang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran

harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam

sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya

diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk

ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga

yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.

l. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
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m. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa

saat dan ditinggalkan pengemudinya.

n. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak

ditinggalkan pengemudinya.

o. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah

dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat

umum.

p. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang,

termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar

pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/ diselenggarakan/ dimiliki oleh

pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

q. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang

lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit

yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

r. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai

jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas

pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/ diselenggarakan/dimiliki

oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan

Daerah.
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s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

u. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa

bunga dan/atau denda.

y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
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berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan retribusi daerah.

z. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penjelasan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuhan

terdapat pada pasal 16,17 sebagai berikut:

1. Dengan nama objek Retribusi jasa kepelabuhan dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan.

2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan satu kali masuk pelabuhan, satu

kali keberangkatan fery pelabuhan ,lama berlabuh, dan lama sandar/tambat.

4. Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa yang dimanfaatkan dan

frekwensi pemanfaatannya.

5. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:
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Table.II.1.Besaran Rupiah Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Retribusi
Di  Kabupaten kepuluan meranti.

Sumber: Perda No. 13 tahun 2012 Kabupaten Kepuluan Meranti.

a. Tarif Jasa Parkir
1. Kendaraan bermotor roda 2
2. Kendaraan bermotor roda 4
3. Kendaraan roda 3 (tiga) bermesin

b. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
- Penumpang yang berangkat
- Pengantar atau penyemput

c. Tarif Jasa pelayanan kapal
1. Jasa labuh

a) Kapal yang melakukan kegiatan di
pelabuhan

- Kapal yang melakukan kegiatan niaga.
1) Kapal angkutan luar negeri
2) Kapal angkutan dalam negeri
3) Kapal pelayaran rakyat Kapal yang

melakukan kegiatan tetap
b) Kapal yang melakukan niaga tetap

diperairan palabuhan
- Kapal angkutan dalam negeri
- Kapal pelayaran rakyat
c) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga
- Kapal angkutan lauat luar negeri
- Kapal angkutan laut dalam negeri
- Kapal pelayaran rakyat
d) Kapal yang melakukan kegiatan

dipelabuhan
- Kapal angkutan laut luar negeri
- Kapal angkutan laut dalam negeri
- Kapal pelayaran rakyat

2. Jasa tambat
 Jasa Pelayanan Barang

Tambatan dermaga (besi,beton dan kayu)
1) Kapal angkutan lauat luar negeri
2) Kapal angkutan laut dalam negeri
3) Kapal pelayaran rakyat

3. Jasa pelayanan barang
 Barang yang dibongkar/dimuat melalui

pelabuhan
1) Barang ekspor/infor
2) Barang antar pulau

- Garam, pupuk dan barang bulog
(beras dan gula)

- Barang lainnya
3) Hewan

- Kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya
- Kambing,babi dan sejenisnya

Perkendaraan
Perkendaraan
Perkendaraan

Perorang sekali masuk
Perorang sekali masuk

Per GT perkunjungan
Per GT perkunjungan
Per GT perkunjungan

Per GT perbulan
Per GT perbulan

Per GT perkunjungan
Per GT perkunjungan
Per GT perkunjungan

Per GT Per kunjungan
Per GT perkunjungan
Per GT perkunjungan

Per GT per etmal
Per GT per etmal
Per GT per etmal

Per TON M3

Per TON M3

Per TON M3

Perhewan
perhewan

Rp. 1000
Rp. 2000
Rp. 1500

Rp. 1000
Rp. 1000

Rp. 500
Rp. 200
Rp. 100

Rp. 2000
Rp. 1000

Rp. 200
Rp. 50
Rp. 25

Rp. 500
Rp. 40
Rp. 30

Rp. 500
Rp. 40
Rp. 30

Rp. 550

Rp. 175

Rp. 350

Rp. 350
Rp. 200
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Sedangkan tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan retribusi pelabuhan

sebagaimana terdapat pada pasal 21 No. 13 tahun 2012 dalam perda menyebutkan

bahwa:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului

dengan Surat Teguran.

5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Jasa Usaha Pelayanan

Umum juga mengatur tentang pemeriksaan, sanksi administratife dan sebagaimana

terdapat pada pasal 30,33,34 menyatakan bahwa:

1. Bupati atau  pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan

Perundang-Undangan Retribusi.
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2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%

(dua per seratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau dibayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD.

3. Memberikan surat teguran kepada wajib retribusi yang telah jatuh tempo.

Adapun untuk mengenai pengawasan, secara teoristis pengawasan merupakan

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya S.P Siagian (2004:125). Sedangkan dalam islam Allah telah

menggariskan konsep pengawasan yang mencakup semua sisi kemanusiaan, baik

mencakup semua orang mu’min, sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan,

perbuatan sampai pada kata hatinya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum

dalam Surat Al-Fajar Ayat 14 yaitu:




Artinya: Sesungguhnya tuhanmu benar-benar mengawasi.

Selanjutnya Allah mengawasi mahluknya dalam berbagai aktifitas yang telah

dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 4 yaitu:





Artinya: Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa
yang kamu kerjakan
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Pengawas yang paling tepat hendaknya adalah pengawasan yang berasal dari

diri sendiri. Karena Al-Qura’an telah memberikan petunjuk, bahwa setiap apa yang

kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT.

2.14 Penelitian Terdaulu

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama tetapi permasalahan, lokasi dan

tempat yang berbeda yaitu: Muhammad Khusairi, 2009, dengan judul Pelayanan

Pelabuhan di Kabupaten Karimun Kepuluan Riau. Dengan menggunakan analisa

kualitatif, sampel Kepala Dinas 1 Kepala Tata Usaha 1 Kepala Bidang Perhubungan

Laut, Kepala Perusahaan Kapal, 20 orang Petugas Pelabuhan, dan 60 orang Pengguna

Pelabuhan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pelabuhan di

Kabupaten Karimun termasuk dalam kategori “Tidak Baik” yakni sebanyak 72%

responden menyatakan bahwa Pelayanan Pelabuhan di Kabupaten Karimun masih

banyak terjadi kerusuhan antara petugas dan pengguna, banyaknya calo-calo di

pelabuhan, kurang disiplinnya para petugas di pelabuhan.

Dari penelitian sebelumnya membahas masalah pelayanan pelabuhan. Hal ini

berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis mempunyai topik dan

permasalahan yang berbeda yakni penulis ingin mengetahui sejauh mana

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Retribusi Jasa

Usaha Pelayanan Pelabuhan Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Kepuluan Meranti.
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2.15 Definisi Konsep

konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat

perhatian ilmu social (masri singarimbun, 1989: 33), melalui konsep, peneliti

diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu

istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya.

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interprestasi ganda dari

variable ganda yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep pada

penelitian ini adalah:

a. Kebijakan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh lembaga

pemerintah dengan rencana dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

b. Implementasi adalah pengaplikasian/penerapan suatu kebijakan yang dibuat

dan menggunakan alat untuk mencapai tujuan.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapaatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Retribusi adalah iuran wajib kepada Negara karena adanya jasa yang

diberikan Negara kepada masyarakatnya, dengan kontaprestasi langsung dan

dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang hanya mendapat jasa

tersebut yang membayar iuran.
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e. Pelayanan adalah suatu proses melayani orang lain dengan cara tertentu

memerlukan kepekaan agar tercipta kepuasan dan tujuan.

f. Pelabuhan adalah kegiatan yang digunakan untuk pelayaran yang sifatnya

sementara.

g. Retribusi pelayanan pelabuhan  adalah retribusi daerah sebagai pembayaran

atas jasa pelayanan pelabuhan untuk pelayaran.

h. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah suatu ketentuan dalam

system penentuan tarif retribusi pelabuhan dan kemudian dijadikan acuan

dalam pelaksanaannya.

i. Tata cara pemungutan adalah suatu cara yang ditetapkan dalam peraturan

daerah demi tercapainya tujuan bersama.

j. Wilayah pungutan adalah area/lokasi pelabuhan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi pelayaran sesuai dengan yang telah

disepakati oleh pemerintah dan pengguna pelabuhan.

k. Pengawasan adalah pengamatan/pemantauan yang dilakukan oleh dinas

perhubungan, komunikasi dan informatikan terhadap pengelolaan pelabuhan

di lapangan agar tujuan terealisasi dengan baik.

2.16 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsure penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), sehingga

dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai

pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Sejalan dengan yang
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diungkapkan J.J.J. M. Wuisman (dalam Nurul Zuriah, 2009:6) mengatakan bahwa

langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi empiris yang kiranya berguna

untuk menguji setiap hipotesis. Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir

untuk tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari

masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Implementasi

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti,

dengan indicator yang mengacu terhadap Perda No. 13 tahun 2012 tentang retribusi

pelayanan pelabuhan yang terdapat pada pasal-pasal.

1. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

a. Kemampuan masyarakat terhadap penetapan tarif retribusi untuk mendapatkan

keuntungan yang layak.

b. Besarnya retribusi yang dipungut disesuaikan dengan ketetapan Peraturan

Daerah;

c. Evaluasi tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali;

2. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan retribusi

a. Retribusi pelabuhan dipungut dengan menggunakan; SKRD/karcis dan

tiket keberangkatan;

b. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui jasa

pihak ketiga dengan pola kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
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c. Petugas pelabuhan dalam memberikan pelayanan menggunakan baju

seragam beserta atribut dan Kartu Identitas.

d. Petugas Pelabuhan melakukan pemungutan retribusi ditempat yang telah

ditentukan.

3. Pemeriksaan dan Sanksi Administrative

a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan retribusi.

b. Bagi pengguna pelabuhan tidak membayar tepat pada waktunya akan

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%;

c. Memberikan surat teguran kepada wajib retribusi yang telah jatuh tempo.
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Table.II.2. Konsep Operasional Penelitian Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kep. Meranti.

Sumber: Data olahan tahun 2013

Variabel Indikator Sub Indikator

Implementasi

Kebijakan

Pemerintah Daerah

Dalam

Meningkatkan

Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan Pelabuhan

Sebagai Penunjang

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Di

Kabupaten

Kepuluan Meranti.

1. Prinsip penetapan
Stuktur dan besarnya
tarif retribusi.

a. Kemampuan masyarakat terhadap
penetapan tarif retribusi untuk
mendapatkan keuntungan yang layak

b. Besarnya tarif retribusi yang dipungut
disesuaikan dengan ketetapan peraturan
daerah

c. Evaluasi tarif retribusi ditinjau paling
lama 3 tahun sekali.

2. Tata cara pemungutan
dan wilaya pemungutan

a. Retribusi pelabuhan dipungut
dengan menggunakan SKRD/
karcis dan tiket keberangkatan;

b. Pemungtan retribusi dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah melalui
jasa pihak ketiga dengan pola
kerjasama sesuai ketentuan yang
berlaku;

c. Petugas pelabuhan dalam memberi
pelayanan menggunakan baju
seragam beserta atribut dan Kartu
Identitas.

d. Petugas Pelabuhan melakukan
pemungutan retribusi ditempat
yang telah ditentukan.

e. Pemeriksaan dan
Sanksi Administratif

a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan kewajiban
retribusi.

b. Bagi pengguna jasa pelabuhan tidak
membayar pada waktunya akan
dikenakan sanksi Administratife
denda sebesar 2%.

c. Memberikan surat teguran kepada
wajib retribusi yang telah jatuh tempo.


